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ВСТУП 

Маґістр зі зварювання - це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який 

на основі кваліфікації бакалавра або спеціаліста здобув поглиблені спеціальні 

уміння та знання інноваційного характеру, має досвід їхнього застосування та 

продукування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у 

галузі зварювання та споріднених технологій. Узагальнений об’єкт його 

діяльності - це такі наукові дослідження в області зварювальних процесів: 

виготовлення та прогнозування надійності зварних конструкцій; нанесення 

покрить; відновлення геометрії та отримання спеціальних властивостей 

поверхонь; математичні та експериментальні методи досліджень; фізико-

хімічні основи зварювання; організація і техніка експерименту; теорія 

оптимізації технологічних процесів зварювального виробництва; зварювальне 

та діаґностичне обладнання. 

 Маґістерська кваліфікаційна робота є завершальним етапом підготовки 

фахівця, що полягає у самостійному виконанні конкретної науково-

дослідницької роботи. Вона готується з метою кваліфікації випускника 

публічним захистом й подальшим отриманням академічного ступеня маґістра. 

Основне завдання її автора - продемонструвати рівень своєї наукової 

кваліфікації, уміння самостійно вести науковий пошук і вирішувати конкретні 

наукові завдання. Студент упорядковує накопичені наукові факти та доводить 

їхню наукову цінність або практичну значимість. Робота виконується під 

керівництвом професорів та провідних доцентів кафедри відповідно до теми, 

що затверджується встановленим порядком.  Поряд з науковим спрямуванням, 

вона повинна мати практичні результати, що розв’язують конкретну проблему 

в галузі зварювального виробництва. 

Методичний посібник встановлює загальні вимоги до структури та змісту 

магістерських робіт, призначений для студентів усіх форм навчання 

спеціальності за спеціальністю131 “Прикладна механіка” із 

спеціалізацією"Технології та інжиніринг в зварюванні", керівників та 

консультантів.  
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1 МЕТА І ЗАВДАННЯ РОБОТИ 

Магістерська дисертація являє собою закінчену теоретичну або 

експериментальну науково-дослідну роботу, пов’язану з вирішенням 

актуальних завдань. Вона є кваліфікаційною роботою, яка виконується 

магістрантом самостійно під керівництвом наукового керівника на базі 

теоретичних знань і практичного досвіду, отриманих студентом протягом 

усього терміну навчання і самостійної науково-дослідної роботи. Магістерська 

дисертація має бути пов’язана з вирішенням конкретних наукових або 

прикладних задач, які обумовлені специфікою спеціальності.  

Робота має бути результатом закінченого наукового дослідження, мати 

внутрішню єдність і свідчити про те, що автор володіє сучасними методами 

наукових досліджень і спроможний самостійно вирішувати наукові задачі, що 

мають теоретичне і практичне значення. Зміст магістерської дисертації 

передбачає: 

• формулювання наукової (науково-технічної) проблеми, визначення 

об’єкту, предмету та мети дослідження, аналіз стану рішення проблеми за 

матеріалами вітчизняних і зарубіжних публікацій, обґрунтування цілей 

дослідження; 

• аналіз можливих методів та методик досліджень, обґрунтований вибір 

(розробку) методу (методики) дослідження або апаратурного забезпечення; – 

науковий аналіз і узагальнення фактичного матеріалу, який використовується в 

процесі дослідження; 

• викладання отриманих результатів та оцінку їхнього теоретичного, 

прикладного чи науково-методичного значення; 

• перевірку можливостей практичного використання отриманих 

результатів; 

• апробацію отриманих результатів і висновків у вигляді патентів на 

винахід, корисну модель, промисловий зразок та інше, або відповідних заявок, 

доповідей на наукових конференціях (не нижче факультетського рівня) або 

публікацій у наукових журналах і збірниках з обов’язковими результатами їх 
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рецензування. 

Виконання магістерської дисертації є заключним етапом магістерської 

підготовки і має на меті:  

• систематизацію, закріплення і поглиблення набутих теоретичних знань і 

формування умінь застосування цих знань під час вирішення конкретних  

наукових та прикладних завдань;  

• розвиток компетенцій самостійної науково-дослідної роботи й 

оволодіння  методикою теоретичних, експериментальних і науково-практичних 

досліджень; 

• набуття компетенцій систематизації отриманих результатів досліджень, 

формулювання нових висновків і положень, набуття досвіду їх прилюдного 

захисту. 

Магістерська дисертація є самостійною творчою роботою студента. Він 

вільний у виборі методів і варіантів вирішення поставлених завдань, проте несе 

особисту відповідальність за прийняті рішення, правильність виконаних 

розрахунків, якість оформлення та виконання роботи у встановлений термін. 

Основними завдання роботи є: 

- закріплення теоретичних і практичних знань за фахом і їх застосування 

при вирішенні конкретних наукових задач; 

- оцінка підготовки студентів для самостійної роботи в умовах сучасного 

виробництва. 

- систематизація і поглиблення теоретичних і практичних знань, 

формування навичок використання цих знань при вирішенні конкретних 

наукових і науково-технічних задач; 

- розвиток навичок самостійної науково-дослідної роботи і оволодіння 

методикою теоретичних, експериментальних і науково-практичних досліджень; 

- набуття досвіду аналізу отриманих результатів досліджень, 

формулювання нових висновків і положень. 

В результаті виконання роботи студент повинен показати, що за час 

навчання у вищому навчальному закладі він опанував вміння: 
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- визначати суть і особливості філософських проблем науки і техніки; 

- застосовувати основні методологічні принципи наукової діяльності та 

використовувати їх у роботі; 

- ділового професійного спілкування іноземною мовою та перекладу 

спеціальної літератури; 

- створювати математичні моделі систем і процесів; 

- використовувати сучасні комп’ютерні моделі для реалізації і 

дослідження математичних моделей; 

- застосовувати під час вирішення науково-дослідних задач сучасний 

математичний апарат оптимізації; 

- проводити якісну і кількісну оцінку та обирати способи знешкодження 

забруднень від зварювання та споріднених технологій. 

 



 

 

11 

 

2 ТЕМАТИКА МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ 

 

Вибір теми, етапи підготовки, пошук бібліоґрафічних джерел, вивчення їх 

і добір фактичного матеріалу маґістерської роботи мають багато спільного з 

кандидатською дисертацією здобувача наукового ступеня. Тому в процесі її 

підготовки слід застосувати методичні і технічні прийоми підготовки наукової 

праці. На відміну від дисертацій на здобуття наукового ступеня, що є науково-

дослідницькими працями, маґістерська робота як самостійне наукове 

дослідження кваліфікується як навчально-дослідницька праця, в основу якої 

покладено моделювання більш-менш відомих рішень. Її тематика та науковий 

рівень мають відповідати освітньо-професійній програмі навчання. Виконання 

зазначеної роботи повинне засвідчити, що її автор здатний належним чином 

вести науковий пошук, розпізнавати професійні проблеми, знати загальні 

методи і прийоми їхнього вирішення. 

Теми магістерських робіт студентів повинні відповідати основним 

напрямкам розвитку наукових досліджень в області зварювання, а саме: 

 розроблення та впровадження технологій, що забезпечують високу 

якість продукції, належну безвідмовність та довговічність; 

 розроблення та впровадження механізованих і автоматизованих 

ресурсозберігаючих, маловідходних та безвідхідних технологій, які базуються 

на останніх досягненнях науки і техніки; 

 забезпечення норм та вимог безпеки праці. 

Теми підбирає й формулює випускова кафедра з урахуванням пропозицій 

студентів, можливостей і перспектив розвитку підприємств – дипломної роботи 

та переддипломної практики, за завданнями інших промислових підприємств, 

НДІ, проектних організацій та фірм, а також на основі тематики і планів 

науково-дослідних робіт випускової та суміжних кафедр, науково-дослідних і 

проектно-технологічних підрозділів університету. 

Традиційне формулювання теми має вигляд: «Розроблення технології 

індукційного наплавлення сталевих виробів з урахуванням електромагнітних та 
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інерційних сил».  

Тематика магістерських робіт повинна створювати можливість реальних 

розробок з розв’язком актуальних практичних завдань для того, щоб результати 

роботи могли бути впровадженими у виробництво.  

Магістерська робота повинна виконуватися переважно за одним із 

напрямків: 

Технологічний напрямок. Об’єктом дослідження є новий або існуючий 

технологічний процес зварювання (наплавлення, паяння, різання тощо), або 

складання зварювання виробів машинобудування. Результатами такої 

магістерської атестаційної роботи можуть бути: 

- встановлення раціональних або оптимальних діапазонів зміни 

параметрів технологічних процесів; 

- підвищення ефективності технологічних процесів, зокрема, підвищення 

точності, надійності, продуктивності, зменшення матеріало-, праце- та 

енергоємності; 

- розробка методів управління, зокрема автоматичного, процесами 

складання та зварювання.  

Металургійний напрямок. Об’єктом дослідження є фізико-хімічні 

процеси в зоні обробки конструкційних матеріалів концентрованими 

джерелами теплоти зварювального типу. Результатами такої магістерської 

роботи можуть бути: 

- розробка програмно-математичного забезпечення моделей для 

багатокритеріальної оптимізації та багатофакторного моделювання об’єкта 

дослідження; 

- розробка нових зварювальних матеріалів; 

- розробка програмно-математичного забезпечення автоматизованого 

робочого місця технолога-проектувальника. 

Конструкторський напрямок. Об’єктом дослідження є нове або існуюче 

технологічне устаткування, оснащення, пристрої або стенди для реалізації 

технологічних процесів виготовлення зварних та паяних конструкцій. 
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Результатами магістерської атестаційної роботи можуть бути: 

- встановлення раціональних або оптимальних конструктивних 

параметрів об’єкту дослідження; 

- розробка методів або розрахунку характеристик об’єкту дослідження; 

- розробка та дослідження устаткування, оснащення, пристроїв або 

стендів для реалізації технологічних процесів, наукових досліджень або 

навчального процесу. 

Магістерську роботу може розробляти один студент (індивідуальна 

робота) або група студентів (комплексна робота). Вирішення питання про 

кількість учасників групового розроблення теми здійснює кафедра та керівник 

на основі загальних вимог, що висуваються магістерських робіт. 

Теми магістерських робіт  затверджують наказом по університету, в 

якому також призначають керівників та консультантів з окремих частин та 

розділів. 
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3 ЗАВДАННЯ НА МАГІСТЕРСЬКУ ДИСЕРТАЦІЮ 

 

Вихідним документом для виконання магістерської дисертації є завдання 

на дипломний проект, яке складають за формою, яка встановлена 

Міністерством освіти і науки України (форма Н-9.01).  

Склад та обсяг роботи та її окремих розділів, а також терміни виконання 

встановлює керівник проекту на підставі графіка навчального процесу. 

В комплексних магістерських дисертаціях завдання видають окремо для 

кожного співвиконавця. 

Завдання на магістерську дисертацію затверджують на кафедрі, воно 

повинно бути підписане завідувачем кафедри, керівником і виконавцем роботи, 

а також консультантами з розділів. 

Приклад заповнення завдання наведено в додатку Б. 
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4 СТРУКТУРА ТА ОБСЯГ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

 

Магістерська дисертація складається з вступної та основної частин, а 

також додатків. Вступна частина містить такі структурні елементи: 

• обкладинку; 

• титульний аркуш; 

• завдання; 

• реферат; 

• зміст; 

• перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів; 

• основна частина; 

• охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях; 

• висновки; 

• рекомендації; 

• перелік посилань; 

• додатки. 

 

ГРАФІЧНА ЧАСТИНА  

 

Графічну частину виконують за допомогою програм AutoCad або 

КОМПАС, допускається також використання інших графічних програм. 

 Обсяг пояснювальної записки – 60…80 аркушів формату А4 (без 

додатків); обсяг графічної частини – 10…12 аркушів формату А1. 

В залежності від особливостей конкретної  роботи зміст розрахунково-

пояснювальної записки і графічної частини може бути частково змінений за 

погодженням із керівником роботи. 
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5 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

 

5.1 Керівництво роботою 

Для керівництва магістерською дисертацією студента наказом ректора по 

університету з числа науково-педагогічних працівників випускових кафедр 

призначають керівника роботи, а також консультантів з окремих частин та 

розділів.  

У період підготовки маґістерських досліджень здійснюється поточний 

кафедральний контроль і робота наукового керівника і консультантів з 

маґістром. 

Поточний кафедральний контроль, здійснюється шляхом обговорення 

структурних розділів маґістерської роботи з визначенням необхідних моментів 

дослідження, що потребують опрацювання або переробки. Кафедрою 

встановлюються контрольні терміни звітування маґістра. 

Науковий керівник здійснює перевірку виконання плану дослідження і 

надає рекомендації щодо джерел інформації та застосування методів 

дослідження; контроль за дотриманням термінів підготовки маґістерської 

роботи. 

Керівник проекту перевіряє та підписує усі розділи розрахунково-

пояснювальної записки, додатки та кожен аркуш графічного матеріалу 

закінченої роботи, після чого складає письмовий відгук на магістерську роботу 

та здійснює підготовку доповіді студента до захисту. 

 

5.2 Організація консультацій 

 

Для успішного виконання студентами магістерської дисертації кафедра 

організовує консультації, розклад яких доводять до відома студентів перед 

початком терміну магістерської роботи. Перед початком виконання роботи 

організовуються настановчі групові консультації з метою ознайомлення 

студентів з завданнями роботи, її структурою та загальними правилами 
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виконання. 

Керівник надає консультації з усіх питань, пов’язаних із виконанням 

магістерської роботи. Крім того, для підвищення якості розробок залучають 

консультантів з розділів. 

 

5.3 Підготовка до виконання магістерської роботи 

 

Отримавши завдання на наукову роботу, студент повинен його 

проаналізувати, опрацювати методичні вказівки до виконання магістерських 

робіт, скласти перелік вихідних матеріалів, необхідних для роботи. 

Приступаючи до виконання, студент повинен пам’ятати, що усі види 

робіт з оформлення розрахунково-пояснювальної записки і графічної частини 

слід проводити паралельно, оскільки графічна частина виконується на основі 

розрахунків, а розрахунки уточнюються в залежності від прийнятих 

конструктивних рішень. 

 

5.4 Підготовка до захисту і захист магістерської дисертації 

 

Магістерська робота, виконана у повному обсязі, підписана студентом, 

керівником і консультантами, підлягає нормоконтролю, який проводять з 

метою перевірки дотримання вимог стандартів та інших нормативно-технічних 

документів. 

Після проходження нормоконтролю завідувач кафедри підписує роботу і 

видає студентові направлення на рецензію. Рецензент зобов’язаний в установлені 

терміни скласти розгорнуту рецензію і дати загальну оцінку роботі.  

Далі проводиться попередній захист (за 8 – 10 днів до захисту), метою 

якого є перевірка готовності роботи і студента до захисту. Попередній захист 

здійснюється в такій послідовності: 

 студент робить доповідь про суть і основні елементи роботи; 

 студент відповідає на запитання, що стосуються змісту роботи; 
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 виступають присутні, зачитується рецензія та відгук керівника; 

 студент відповідає на висловлені зауваження і пропозиції; 

 ухвалюється рішення про допущення до захисту магістерської 

роботи перед Державною екзаменаційною комісією (ДЕК). 

Магістерську роботу, допущену кафедрою до захисту, студент захищає 

перед ДЕК згідно графіку і розкладу, які затверджені у встановленому порядку. 

Перед захистом студент зобов’язаний надати в ДЕК: 

 розрахунково-пояснювальну записку; 

 графічну частину; 

 відгук керівника; 

 рецензію; 

 тези доповіді. 

Захист магістерських робіт є відкритим і може проводитися як в 

університеті, так і на підприємствах, у закладах та організаціях, для яких 

тематика робіт, що захищаються, становить науково-теоретичний або 

практичний інтерес. 

Захист роботи відбувається в такій послідовності: 

 представлення студента ДЕК; 

 доповідь студента; 

 відповідь студента на запитання членів ДЕК та фахівців, присутніх 

на захисті; 

 відповіді студента на зауваження, викладені в рецензії; 

 заключне слово студента. 

Зміст доповіді при захисті магістерської роботи передбачає: 

• формулювання наукової (науково-технічної) задачі; 

• визначення об’єкта, предмета та мети дослідження; 

• аналіз стану рішення проблеми (задачі) за матеріалами вітчизняних і 

зарубіжних публікацій, обґрунтування цілей дослідження; 

• аналіз можливих методів та методик досліджень, обґрунтований вибір 

(розроблення) методу (методики) дослідження або апаратурного забезпечення; 
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• науковий аналіз і узагальнення фактичного матеріалу, який 

використовується в процесі дослідження; 

• викладення отриманих результатів та оцінювання їхнього теоретичного, 

прикладного чи науково-методичного значення; 

• перевірку можливостей практичної реалізації отриманих результатів; 

• апробацію отриманих результатів і висновків у вигляді публікацій у 

наукових журналах і збірниках з обов’язковими результатами рецензування, 

патентів (заявок) на винахід, корисну модель, промисловий зразок тощо, 

доповідей на наукових конференціях (не нижче факультетського рівня). 

Під час доповіді студент повинен обов’язково посилатися на авторів 

(співавторів) і джерела, з яких він запозичив матеріали або окремі результати. 

Після доповіді члени ДЕК задають питання по магістерській роботі, що можуть 

стосуватись як текстової частини (методів досліджень, методик узагальнень, 

тощо) і графічної частини (викладення результатів досліджень, математичних 

моделей, оформлення специфікацій, креслень, тощо), так і взагалі технології та 

обладнання, для підтвердження розуміння студентом процесу та засад 

виконання наукової роботи. 

Після успішного захисту студент зобов’язаний в день захисту під 

розписку здати на кафедру: 

 магістерську роботу; 

 відгук керівника; 

 рецензію на роботу. 

 

За результатами захисту студентові присвоюють кваліфікацію магістра 

«Технології та устаткування зварювання». 
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6 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ 

МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

 

6.1 Титульний аркуш 

Титульний аркуш (додаток А) оформляють за формою Н-9.02, яка 

встановлена Міністерством освіти і науки України.  

Для комплексної магістерської роботи кожен співвиконавець оформляє 

індивідуальний титульний аркуш. 

Титульний аркуш включають в загальну кількість аркушів розрахунково-

пояснювальної записки, але номер сторінки не проставляють. 

 

6.2 Завдання на магістерську роботу 

 

Завдання на магістерську роботу повинно бути оформлене за формою  

Н-9.01 згідно додатку Б.  

Лицьову та зворотню сторінки аркуша не нумерують, але включають в 

загальну кількість аркушів розрахунково-пояснювальної записки.  

 

6.3 Реферат 

 

Реферат – це коротка характеристика змісту проекту, його цільового 

призначення, сфери застосування, новизни та ефективності. Реферат виконують 

відповідно до ГОСТ 7.9-77 і розміщають на окремій сторінці. Обсяг реферату 

не повинен перевищувати однієї сторінки. Слово «РЕФЕРАТ» записують у 

вигляді заголовка великими літерами симетрично до тексту, сторінку не 

нумерують, але включають в загальну кількість аркушів розрахунково-

пояснювальної записки.  

Структурно реферат складається з бібліографічного опису і змістовної 

частини. В бібліографічній частині приводять відомості про автора, тему 

роботи, її позначення, місце виконання, керівника, кількість сторінок 
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пояснювальної записки, кількість ілюстрацій, таблиць, використаних джерел, 

додатків, аркушів графічного матеріалу. Далі вказують ключові слова. Перелік 

ключових слів повинен включати від 5 до15 слів або словосполучень із тексту 

пояснювальної записка, які в найбільшій мірі характеризують зміст 

магістерської роботи. Ключові слова подають в називному відмінку і записують 

малими літерами в рядок через коми.  

В змістовній частині вказують:  

• об’єкт та предмет дослідження, мета роботи; 

• методи (методики) дослідження та апаратура; 

• результати роботи та їхня новизна; 

• рекомендації щодо використання результатів роботи; 

• результати перевірки можливостей практичного використання 

отриманих результатів; 

• пропозиції щодо можливих напрямів продовження досліджень; 

• сферу застосування;  

• економічну ефективність або значимість роботи;  

• додаткові відомості, що характеризують роботу. 

Виклад матеріалу в рефераті повинен бути коротким і змістовним. Слід 

уникати складних граматичних зворотів та використання термінів, скорочень та 

словосполучень, які відрізняються від загальноприйнятих. 

Приклад оформлення реферату наведено в додатку В. 

 

6.4 Зміст 

 

Зміст приводять на початку розрахунково-пояснювальної записки і 

розміщають після реферату. Оформляють його на аркуші, який має основний 

напис згідно ГОСТ 2.104-2006, форма 2, і наступних аркушах з основним 

написом згідно ГОСТ 2.104-2006, форма 2а. 

Слово «ЗМІСТ» записують великими літерами симетрично до тексту. В 

зміст включають вступ, найменування всіх розділів, підрозділів, пунктів (якщо 
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вони мають найменування), висновок, список використаних джерел і 

найменування додатків із вказівкою сторінок, з яких починаються ці елементи 

пояснювальної записки.  

 

6.5 Вступ 

У вступі необхідно обґрунтувати: 

- актуальність теми; 

- сучасний стан проблеми на основі аналізу вітчизняної і зарубіжної 

наукової (науково-технічної) літератури та патентного пошуку із зазначенням 

практично вирішених задач, проблем, що існують у даній предметній галузі, 

зазначення провідних фірм та провідних вчених і спеціалістів, які мають 

розробки із цієї проблеми; 

- • світові тенденції вирішення поставлених завдань; 

- • мета роботи і галузь застосування результатів; 

Необхідно відзначити, за рахунок яких заходів планується досягти 

кращих техніко-економічних показників у порівнянні з існуючими. При 

наявності в роботі теоретичних чи експериментальних досліджень або 

оригінальної конструкторської розробки варто вказати мету цих робіт і їх 

зв’язок із виконанням основного завдання магістерської роботи. 

Слід зазначити також, як прийняті у роботі техніко-організаційні рішення 

узгоджені з законами суспільного розвитку і як вирішуються питання охорони 

праці. 

Вступ повинен бути коротким і чітким. В ньому не повинно бути 

загальних фраз і відступів, безпосередньо не пов’язаних з темою роботи. Слово 

«ВСТУП» записують великими літерами симетрично до тексту. Обсяг вступу – 

до 2 аркушів формату А4. 

 

6.6 Основна частина 

В основній частині магістерської дисертації необхідно викласти відомості 

про об’єкт та предмет дослідження, необхідні та достатні для розкриття суті 
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даної роботи. При цьому основна увага приділяється новизні роботи. Має бути 

зазначено певний рівень наукової новизни отриманих результатів. Основна 

частина повинна, як правило, містити: 

• обґрунтування і вибір теоретичних та експериментальних методів 

дослідження поставлених задач; 

• розробку методик досліджень, опис експериментального обладнання, 

аналіз похибок експериментів; 

• розробку моделей технічних систем і процесів, що досліджуються в 

роботі; 

• постановку задачі моделювання, обґрунтування припущень і розробку 

базової моделі, аналіз адекватності розроблених моделей; 

• розробку алгоритмів і методик проведення моделювання; 

• формулювання результатів теоретичних та експериментальних 

досліджень; 

• аналіз основних наукових (науково-технічних) результатів із точки зору 

достовірності, наукової та практичної цінності. 

Кожний розділ основної частини має закінчуватися висновками. Загальні 

висновки розміщують на окремому аркуші. У них дається оцінка отриманих 

результатів та пропозиції щодо їх використання. Текст висновків можна 

розділяти на підпункти. На підставі отриманих висновків у роботі можуть 

надаватися рекомендації, які розміщують на новій сторінці. У рекомендаціях 

визначають необхідні, на думку автора, подальші дослідження проблеми; 

подають пропозиції щодо ефективного використання результатів дослідження. 

Типова структура основної частини маґістерської роботи наступна: 

- огляд літератури за темою і вибір напрямків досліджень (окреслення 

основних етапів розвитку наукової думки за проблемою), стисле і критичне 

висвітлення роботи попередників, аналіз способу зварювання (наплавлення, 

напилення), особливостей фізико-хімічних та металургійних процесів, 

зварюваність основного металу та вибір зварювальних матеріалів, 

характеристика зварної конструкції та умов її експлуатації тощо); 
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- викладення загальної методики і основних методів досліджень 

(обґрунтування вибору їхнього напрямку; методи вирішення задач і їх 

порівняльні оцінки; загальна методика виконання досліджень; методи 

розрахунків; гіпотези, що розглядають; принцип дії і характеристики 

розробленої апаратури; оцінка похибок вимірювань); 

- експериментальна частина і методика досліджень (можливе 

застосування не тільки натурних експериментів, а й методів комп’ютерного 

моделювання зварювання та споріднених процесів. Для цього застосовуються 

стандартні прикладні програми (Mathcad, Matlab, SolidWorks, CosmosWorks і 

т.д.), спеціалізовані (WeldSys, Wikers, MechRun і т.д.), програми, розроблені 

студентом самостійно); 

- відомості про здійснені теоретичні і (або) експериментальні 

дослідження; 

- аналіз і узагальнення результатів досліджень; 

- обґрунтування економічної доцільності впровадження отриманих 

результатів, що дає можливість оцінити запропоновані наукові досягнення та 

проектні рішення. 

Загальний обсяг огляду літератури не повинен перевищувати 20% обсягу 

основної частини роботи. Вичерпно висвітлюються результати власних 

досліджень маґістранта, особливо - того нового, що він вносить у розробку 

проблеми. Слід давати оцінку повноти вирішення поставлених задач та 

достовірності одержаних результатів, їх порівняння з аналогічними 

результатами вітчизняних і зарубіжних праць, обґрунтування потреби 

додаткових досліджень. 

 

Орієнтовний зміст магістерської дисертаційної роботи 

технологічного спрямування: 

Титульний аркуш 

Реферат 

Зміст 
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Перелік умовних позначень 

Вступ 

Розділ 1. Аналіз сучасного стану об’єкту дослідження, вибір і обґрунтування 

основного напрямку дослідження (15...20 стор.): 

1.1 Огляд літературних джерел і патентів, аналіз прогресивних 

технологічних і конструктивних рішень. 

1.2 Вибір і обґрунтування теоретичних і експериментальних методів і 

методик досліджень, аналіз похибок експериментів. 

1.3 Обґрунтування актуальності досліджень, формулювання мети та 

задач роботи. 

Розділ 2. Розробка математичної моделі технологічного процесу (20...30 стор.): 

2.1 Постановка задачі математичного моделювання, визначення фактів та 

критеріїв якості для моделей, обґрунтування припущень, 

розрахункових схем і одержання базової сукупності рівня (базових 

математичних моделей). 

2.2 Розробка алгоритму і методики проведення математичного 

моделювання (чисельного експерименту). 

Розділ 3. Результати теоретичних та (або) експериментальних досліджень 

(20...30 стор.): 

3.1 Аналіз результатів теоретичних та (або) експериментальних 

досліджень технологічних процесів та їх елементів. 

3.2 Одержання та обґрунтування основних науково-технічних результатів 

досліджень, їх аналіз з точки зору достовірності, наукової та 

практичної цінності. 

Висновки 

Рекомендації 

Перелік посилань 

Додатки 
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Орієнтовний зміст магістерської дисертаційної роботи 

металургійного спрямування: 

Титульний аркуш 

Реферат 

Зміст 

Перелік умовних позначень 

Вступ 

Розділ 1 Інформаційні дослідження за темою роботи, обґрунтування основного 

напрямку дослідження ( 15...20 стор.): 

1.1 Огляд літературних джерел і патентів, аналіз прогресивних 

технічних рішень. 

1.2 Вибір і обґрунтування математичних методів і методик 

дослідження. 

1.3 Обґрунтування актуальності дослідження, формулювання мети та 

задач роботи. 

Розділ 2 Розробка математичної моделі технічної системи або технологічного 

процесу (20...30 стор.): 

2.1 Постановка задачі математичного моделювання об’єкту дослідження, 

визначення виходів системи, обґрунтування припущень розробки та 

розрахункових схем; одержання базової сукупності рівнянь. 

2.2 Розробка алгоритму і методики проведення математичного 

моделювання (чисельного експерименту). 

Розділ 3 Результати теоретичних та (або) експериментальних досліджень 

(20...30 стор.): 

3.1 Аналіз результатів досліджень технічних систем або технологічних 

процесів.  

3.2 Одержання та обґрунтування основних науково-технічних результатів 

досліджень, їх аналіз з точки зору достовірності, наукової та 

практичної цінності. 

Висновки 
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Рекомендації 

Перелік посилань 

Додатки 

 

Орієнтований зміст магістерської дисертаційної роботи 

конструкторського спрямування. 

Титульний аркуш 

Реферат 

Зміст 

Перелік умовних позначень 

Вступ 

Розділ 1 Аналіз сучасного стану об’єкту дослідження, вибір і обґрунтування 

основного напрямку дослідження (15...20 стор.): 

1.1 Огляд літературних джерел і патентів, аналіз прогресивних 

технологічних і конструкторських рішень. 

1.2 Вибір і обґрунтування методів і методик вдосконалення об’єкту 

дослідження. 

1.3 Обґрунтування актуальності дослідження, формулювання мети та 

задач роботи. 

Розділ 2 Розробка нових технічних рішень об’єкту дослідження, створення його 

математичної моделі (20...30 стор.): 

2.1 Постановка задачі пошуку нових технічних рішень, визначення 

технічних параметрів, розробка і опис технічних рішень. 

2.2 Формулювання нових технічних рішень та опис роботи. 

2.3 Розробка математичної моделі об’єкту дослідження та комп’ютерної 

програми для її реалізації. 

Розділ 3 Результати теоретичних та (або) експериментальних досліджень 

(20...30 стор.): 

3.1 Аналіз результатів теоретичних досліджень математичної моделі.  

3.2 Аналіз результатів експериментальних досліджень дослідного зразка.  
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3.3 Одержання та обґрунтування основних науково-технічних результатів 

дослідження, їх аналіз з точки зору достовірності, наукової та 

практичної цінності. 

Висновки 

Рекомендації 

Перелік посилань 

Додатки 

 

6.7  ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

Даний розділ є обов’язковим для магістерської роботи. Зміст завдання 

розділу повинен відповідати темі роботи і бути її складовою частиною. Це 

завдання передбачає у кінцевому результаті розроблення декількох конкретних 

питань з безпеки праці. Перелік питань пропонує консультант з розділу. При 

цьому магістрант повинен врахувати дотримання всіх діючих нормативно-

правових актів, які обмежують вплив на працівників шкідливих і небезпечних 

виробничих факторів. 

Не допускається викладати матеріал розділу у вигляді загальних 

положень, переписувати текст підручників або нормативних положень тощо. 

Прийняті рішення належить викладати у формі конкретних вказівок: «в роботі 

пропонується», «відповідно до…» (дати найменування або посилання на норми, 

правила, стандарти), «передбачається та пропонується…», «нормативний 

документ встановлює…». 

Розроблений у першому варіанті розділ студент подає на перевірку 

консультанту. При наявності помилок або інших недоліків розділ 

доопрацьовується і представляється на повторну перевірку. На підпис 

консультанту студент надає повністю оформлений розділ. 

При складанні тез доповіді на захисті магістерської роботи студент 

повинен передбачити час для короткого пояснення змісту розділу та зв’язку 

його із основною темою роботи. 
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6.8  Загальні висновки 

Студент наводить висновки, зроблені за результатами виконання 

магістерської роботи.  

При цьому необхідно викласти:  

 короткий опис прийнятих в проекті технічних рішень і організаційно-

технічних заходів, які забезпечують виконання завдання; 

 переваги прийнятих рішень, їх технічну, наукову, економічну та 

соціальну значимість; 

 оцінку повноти вирішення поставлених завдань; 

 рекомендації щодо можливого використання результатів роботи; 

 інші відомості (за погодженням з керівником роботи). 

Висновки необхідно співвіднести з завданням на магістерську роботу. 
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7 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ 

 

7.1 Розрахунково-пояснювальна записка 

7.1.1 Загальні вимоги 

 

Основним документом магістерської роботи є розрахунково-

пояснювальна записка (РПЗ). Виклад пояснювальної записки повинен бути 

коротким і чітким, з обов’язковими графічними ілюстраціями (рисунки, схеми, 

графіки). При цьому не рекомендується переписування загальновідомих 

положень з підручників чи інших друкованих видань. Представлена в 

зазначених джерелах інформація може бути використана лише для вибору чи 

обґрунтування прийнятих у роботі рішень із зазначенням джерела інформації.  

Розрахунково-пояснювальну записку слід оформляти згідно з вимогами 

ДСТУ 3008-95. Її виконують рукописним, машинописним або машинним (за 

допомогою комп’ютерної техніки) способом на одному боці аркуша білого 

паперу формату А4 з рамкою та основним надписом згідно з ГОСТ 2.104-2006. 

Дозволяється окремі частини записки виконувати різними способами – 

машинописним або ручним. Можна також представляти ілюстрації, таблиці і 

роздруківки з ЕОМ на аркушах формату A3. 

Текст РПЗ слід виконувати одним із таких способів: 

 машинописний – через 1,5 інтервалу; 

 із застосуванням друкуючих і графічних пристроїв виводу ЕОМ; 

 рукописним із висотою букв не менше 2,5 мм чорного кольору. 

Відстань від рамки форми до меж тексту на початку і в кінці рядків 

повинна бути не менша за 3 мм.  

При оформленні тексту за допомогою комп’ютера слід дотримуватися 

таких загальний рекомендацій щодо форматування: 

 основний шрифт – Times New Roman, 14 пунктів, звичайний (без 

виділення жирним, курсивом і підкресленням), колір – тільки чорний; 

 основний міжрядковий інтервал – 1,5 (без застосування будь-яких 
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інтервалів перед і після абзаців та пропусків рядків у тексті); 

 в багаторядкових назвах пунктів/підпунктів, підрисункових написах 

і заголовках таблиць, всередині них – міжрядковий інтервал – 1,0;  

 всередині таблиць міжрядковий інтервал – 1,0, шрифт – будь-якого 

розміру (але не менше 7 п.); 

 всередині рисунків (ілюстрацій) міжрядковий інтервал – 1,0; шрифт 

– будь-якого розміру, але не менше 7 п.); 

 абзацний відступ («новий рядок») – 1,27 см. 

Крім того, слід пам’ятати про деякі загальноприйняті правила. Латинські 

літери, які пояснюють фізико-математичні величини, слід писати курсивом, 

грецькі ж – завжди в прямому накресленні. Цифри пишуть курсивом тільки 

тоді, коли вони щось означають (з точки 1 у точку 2), а не є числами в прямому 

розумінні цього слова. Функції (sin, cos, tg, lg і т.д.) завжди подають в прямому 

накресленні, щоб вони явно відрізнялися від аргументів. Дужки і математичні 

знаки – завжди прямі. 

Слід також звернути увагу на правильність налагодження редактора 

формул Microsoft Equation. В меню «Стиль», пункт «Визначити», для грецьких 

літер і символів повинен бути заданий шрифт Symbol, для решти – основний 

шрифт, наприклад, Times New Roman. Нахилений формат символів (курсив) 

слід відзначити лише для стилю «Змінна», а напівжирний – «Матриця – 

вектор». При написанні індексів можливі два варіанти.  

В поліграфічно-грамотно підготовлених текстах можна зустріти мінуси, 

дефіси і два типи тире – коротке (end-dash) і довге (em-dash). Дефіс зазвичай 

використовують при вказуванні діапазону, наприклад «сторінки 13-32», а 

коротке тире у контекстах. 

Дефіси не мають пробілів ні з одного боку. Те ж саме стосується довгого 

тире в англомовних текстах. Навпаки, при наборі текстів українською мовою, 

необхідно пам’ятати про пробіли з двох сторін довгого і короткого тире. 

При викладі обов’язкових вимог у тексті повинні застосовуватися слова 

«повинен», «випливає», «необхідно», «потрібно, щоб…» «дозволяється лише», 
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«не допускається», «забороняється», «не випливає». При викладі інших 

положень варто застосовувати слова «можуть бути», «як правило», «при 

необхідності», «може бути», «у випадку» і т.д. 

При цьому допускається використовувати оповідальну форму викладу 

тексту РПЗ, наприклад: «застосовують», «вказують» тощо. 

В РПЗ повинні застосовуватися науково-технічні терміни, позначення й 

визначення, установлені відповідними стандартами, а при їх відсутності – 

загальноприйняті в науково-технічній літературі. Текст документу повинен 

бути коротким, чітким і не допускати різних тлумачень. 

Якщо в РПЗ прийнята спеціальна термінологія, то наприкінці її (перед 

списком літератури) повинен бути поданий перелік прийнятих термінів із 

відповідними роз’ясненнями. Перелік включають у зміст РПЗ. 

У тексті РПЗ не допускається: 

 застосовувати для того самого поняття різні науково-технічні 

терміни, близькі за змістом (синоніми), а також іноземні слова й терміни при 

наявності рівнозначних слів і термінів в українській мові; 

 скорочувати позначення одиниць фізичних величин, якщо вони 

вживаються без цифр, за винятком одиниць фізичних величин у голівках і 

боковиках таблиць і в розшифровках літерних позначень, що входять до 

формул й рисунків; 

 застосовувати скорочення слів, крім установлених правилами 

української орфографії, пунктуації, а також відповідними державними 

стандартами; 

 використовувати в тексті математичний знак мінус (–) перед 

негативними значеннями величин. Замість математичного знака (–) варто 

писати слово «мінус»; 

 застосовувати без числових значень математичні знаки , наприклад, 

> (більше), < (менше),  = (дорівнює),  (більше або дорівнює),  (менше або 

дорівнює),  (не дорівнює), а також знаки № (номер), % (відсоток); 

 застосовувати індекси стандартів (ДСТУ, ГОСТ, СТП), технічних 
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умов (ТУ) і інших документів без реєстраційного номера; 

 застосовувати похідні словоутворення. 

Якщо в РПЗ наводять пояснювальні написи, які наносяться безпосередньо 

на виріб, що виготовляється, (наприклад, на планки, таблички до елементів 

керування і т.п.), то їх виділяють шрифтом (без лапок), наприклад, МЕРЕЖА, 

СТОП, або в лапках – якщо напис складається з цифр і (або) знаків. 

Найменування команд, режимів, сигналів і т.п. у тексті варто виділяти 

лапками, наприклад: «Сигнал +27 увімкнений». 

Якщо в РПЗ прийнята особлива система скорочення слів або 

найменувань, то розшифрування дають безпосередньо в тексті при першому 

згадуванні. Наприклад, «... різальний інструмент (РІ)», після чого надалі можна 

користуватися скороченням РІ. 

Умовні літерні позначення величин, а також умовні графічні позначення 

повинні відповідати тим, які встановлені державним стандартом. У тексті РПЗ 

перед позначенням параметра дають його пояснення, наприклад: «Подача S». 

Числові значення величин у тексті доцільно вказувати зі ступенем 

точності, який необхідний для забезпечення певних властивостей виробу, при 

цьому в ряді величин здійснюється вирівнювання числа знаків після коми. 

Округлення числових значень величин до першого, другого, третього і 

т.д. десяткового знака для різних типорозмірів, марок і т.п. виробів одного 

найменування повинно бути однаковим. Наприклад, якщо градація товщини 

сталевої стрічки 0,25 мм, то весь ряд товщини стрічки повинен бути зазначений 

з такою самою кількістю десяткових знаків, наприклад, 1,50; 1,75; 2,00. 

Дробові числа необхідно наводити у вигляді десяткових дробів, за 

винятком розмірів у дюймах, які слід записувати: 1/4 ; 1/2  (але не 
2

"1
;

4

"1
). 

Якщо неможливо виразити числове значення у вигляді десяткового 

дробу, то допускається записувати його у вигляді простого дробу в один рядок 

через косу риску, наприклад, «5/32; 50А – 4С/(40В + 20)». 

Одиниця фізичної величини того самого параметра в межах РПЗ повинна 
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бути постійною. Якщо в тексті наведено ряд числових значень, які виражені в 

одній і тій самій одиниці фізичної величини, то її вказують лише після 

останнього числового значення, наприклад: 1,50; 1,75; 2,00 м. 

Якщо в тексті РПЗ наводять діапазон числових значень фізичної 

величини, вираженої в одній і тій самій одиниці фізичної величини, то 

позначення одиниці фізичної величини вказується після останнього числового 

значення діапазону, наприклад: від 1 до 5 мм. 

У тексті РПЗ числові значення величин із позначенням одиниць фізичних 

величин і одиниць списку варто писати цифрами, а числа без позначення 

одиниць фізичних величин і одиниць рахування від одиниці до дев’яти – 

словами, наприклад: провести випробування п’яти труб довжиною 5 м кожна. 

Між числовим значенням фізичних величин і їх позначенням необхідно 

використовувати не звичайний, а «нерозривний» пробіл, який реалізується 

комбінацією клавіш Ctrl+Shift+Space. 

Стандарт ставить також ряд вимог щодо оформлення певних елементів 

розрахунково-пояснювальної записки.  

Структурні елементи РПЗ «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ 

ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ», 

«ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ» не нумерують, а їх назви є 

заголовками структурних елементів. 

Розділи і підрозділи РПЗ повинні мати заголовки. Пункти та підпункти 

можуть мати заголовки. Заголовки структурних елементів РПЗ і заголовки 

розділів слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами 

без крапки у кінці, не підкреслюючи. Заголовки підрозділів, пунктів і 

підпунктів слід починати з абзацу і друкувати жирним шрифтом, маленькими 

літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці. Абзацний 

відступ повинен бути однаковим упродовж усього тексту РПЗ. Якщо заголовок 

складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Перенесення слів у 

заголовку розділу не допускається. Не допускається розміщувати назву розділу, 

підрозділу, а також пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після 
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неї розміщено лише один рядок тексту. 

Відстань між назвою структурної частини та назвою підрозділу має 

становити один рядок. Відстань між заголовком і текстом повинна становити 

один рядок, попереднім текстом і наступним заголовком – два рядки.  

Кожну структурну частину дипломної роботи слід починати з нової 

сторінки на аркуші, який має основний напис згідно ГОСТ 2.104-2006, форма 2. 

Сторінки РПЗ слід нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись 

наскрізної нумерації впродовж усього тексту. Титульний аркуш включають до 

загальної нумерації сторінок. Номер сторінки на титульному аркуші не 

проставляють. Ілюстрації й таблиці, розміщені на окремих сторінках, 

включають до загальної нумерації сторінок. Зміст включають у загальну 

кількість аркушів РПЗ. 

Розділи, підрозділи, пункти, підпункти РПЗ слід нумерувати арабськими 

цифрами. Розділи повинні мати порядкову нумерацію і позначатися арабськими 

цифрами без крапки, наприклад, 1, 2, 3 і т.д. Кожен розділ РПЗ необхідно 

починати з нового аркуша (сторінки). Номер підрозділу складається з номера 

розділу і порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою. Після номера 

підрозділу крапку не ставлять, наприклад 1.1, 1.2 і т.д. 

Пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу або 

підрозділу. Номер пункту складається з номера розділу і порядкового номера 

пункту, або з номера розділу, порядкового номера підрозділу та порядкового 

номера пункту, відокремлених крапкою. Після номера пункту крапку не 

ставлять, наприклад, 1.1.1, 1.1.2 і т.д. Номер підпункту складається з номера 

розділу, порядкового номера підрозділу, порядкового номера пункту і 

порядкового номера підпункту, відокремлених крапкою, наприклад, 1.1.1.1, 

1.1.1.2, 1.1.1.3 і т.д. 

Друкарські помилки, описки і графічні неточності, виявлені в процесі 

виконання роботи, допускається виправляти підчищенням або 

зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці виправленого 

тексту чи рисунка. 
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7.1.2 Ілюстрації 

Кількість ілюстрацій (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, 

фотознімки) повинна бути достатньою для пояснення викладеного тексту. 

Ілюстрації слід розміщувати безпосередньо після тексту, де вони 

згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації повинні бути 

посилання в тексті РПЗ. 

Ілюстрації можуть мати назву, яку розміщують під ілюстрацією. При 

необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (підрисунковий 

текст). Ілюстрація позначається словом «Рисунок», яке разом із назвою 

ілюстрації розміщують після пояснювальних даних, наприклад: «Рисунок 3.1 – 

Схема розміщення». Назву рисунка слід розташовувати посередині рядка. 

Перед і після назви рисунка необхідно пропускати один пустий рядок. 

Ілюстрації, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках, слід 

нумерувати арабськими цифрами наскрізною порядковою нумерацією. Якщо 

рисунок один, то він позначається як «Рисунок 1». Допускається нумерувати 

ілюстрації у межах розділу. У цьому випадку номер ілюстрації складається з 

номера розділу і порядкового номера ілюстрації, розділених крапкою, 

наприклад: «Рисунок 1.1». 

При посиланнях на ілюстрації слід писати «... відповідно до рисунка 2» 

при наскрізній нумерації і «... відповідно до рисунка 1.2» при нумерації у межах 

розділу. 

Якщо в тексті РПЗ є ілюстрація, на якій зображені складові частини 

виробу, то на цій ілюстрації повинні бути зазначені номери позицій цих 

складових частин у межах даної ілюстрації, що розташовуються в порядку 

зростання, за винятком позицій, які повторюються.  

При посиланні в тексті на окремі елементи деталей (отвори, пази, канавки 

тощо) їх позначають великими літерами українського алфавіту. 

Якщо ілюстрація не вміщається на одній сторінці, її можна перенести на 

інші сторінки, вміщуючи назву ілюстрації на першій сторінці, пояснювальні 
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дані – на кожній сторінці, і під ними позначити: «Рисунок __, аркуш __». 

 

7.1.3 Таблиці 

Цифровий матеріал, як правило, оформляють у вигляді таблиць 

відповідно до рис. 1. 

 

Таблиця _____ – _________________________________________ 
                                              номер                                                           назва таблиці  

  

  

   

   

 

Рисунок 1 – Приклад оформлення таблиці 

 

Горизонтальні та вертикальні лінії, які розмежовують рядки таблиці, а 

також лінії зліва, справа і знизу, що обмежують таблицю, можна не проводити, 

якщо їх відсутність не утруднює користування таблицею. 

Якщо в кінці сторінки таблиця переривається і її продовження буде на 

наступній сторінці, в першій частині таблиці нижню горизонтальну лінію, яка 

обмежує таблицю не проводять. 

Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона 

згадується вперше, або на наступній сторінці. Таблицю відокремлюють від 

подальшого тексту роботи вільним рядком. 

На всі таблиці мають бути посилання в тексті РПЗ. Допускається 

розміщувати таблицю уздовж довгої сторони аркуша РПЗ. 

Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, її поділяють 

на частини, поміщаючи одну частину під іншою або поруч, при цьому в кожній 

частині таблиці повторюють її головку і боковик. При розподілі таблиці на 

частини допускається заміняти її головку або боковик відповідно номером граф 

і рядків. При цьому нумерують арабськими цифрами графи і (або) рядки першої 

частини таблиці. 
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Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в 

межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатках. Номер таблиці 

складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених 

крапкою, наприклад: «Таблиця 2.1 – Перша таблиця другого розділу». 

Таблиця може мати назву, яку друкують малими літерами (крім першої 

великої) і вміщують над таблицею. Назва має бути стислою і відображати зміст 

таблиці. Перед назвою таблиці необхідно пропускати один пустий рядок. 

Слово «Таблиця __» вказують один раз зліва над першою частиною 

таблиці, над іншими частинами пишуть: «Продовження таблиці __» із 

зазначенням номера таблиці без її назви. 

Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки – з 

малої, якщо вони складають одне речення із заголовком. Підзаголовки, що 

мають самостійне значення, пишуть із великої літери. В кінці заголовків і 

підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф 

указують в однині. 

Якщо в більшості граф таблиці наведені показники, виражені в тих самих 

одиницях фізичних величин (наприклад, у міліметрах, вольтах), але є графи з 

показниками, вираженими в інших одиницях фізичних величин, то над 

таблицею варто писати найменування переважного показника й позначення 

його фізичної величини, наприклад, «Розміри в міліметрах», «Напруга у 

вольтах», а в підзаголовках інших граф наводити найменування показників і 

(або) позначення інших одиниць фізичних величин. 

Для скорочення тексту заголовків і підзаголовків граф окремі поняття 

заміняють літерними позначеннями, установленими стандартами або іншими 

позначеннями, якщо вони пояснені в тексті або наведені на ілюстраціях, 

наприклад, D – діаметр, Н – висота, L – довжина. Показники з тим самим літерним 

позначенням групують послідовно в порядку зростання індексів. 

Обмежувальні слова «більше», «не більше», «менше», «не менше» та ін. 

повинні бути поміщені в одному рядку або графі таблиці з найменуванням 

відповідного показника після позначення його одиниці фізичної величини, 
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якщо вони належать до всього рядка або графи. При цьому після найменування 

показника перед обмежувальними словами ставиться кома. 

Текст, що повторюється в рядках однієї і тієї ж графи і складається з 

одиничних слів, що чергуються з цифрами, заміняють лапками. Якщо 

повторюваний текст складається з двох і більше слів, при першому повторенні 

його заміняють словами «Те ж», а далі – лапки. Заміняти лапками цифри, 

математичні знаки, знаки відсотка і номера, позначення марок, матеріалів і 

типорозмірів виробів, позначення нормативних документів, які повторюються, 

не допускається. При відсутності окремих даних у таблиці ставиться прочерк 

(тире). 

Інтервал чисел у тексті записують з словами «від» і «до» (маючи на увазі 

«від ... до ... включно»), якщо після чисел зазначена одиниця фізичної величини 

або числа, які представляють безрозмірні коефіцієнти, або через дефіс, якщо 

числа представляють порядкові номери.  

Цифри в графах таблиць потрібно проставляти так, щоб розряди чисел у 

всій графі були розташовані один під іншим, якщо вони відносяться до одного 

показника. В одній графі повинна бути дотримана, як правило, однакова 

кількість десяткових знаків для всіх значень величин. 

При необхідності вказування в таблиці переваги застосування визначених 

числових значень величин або типів (марок і т.п.) виробів допускається 

застосовувати умовні позначення з поясненням їх у тексті документа. 

Для виділення кращої номенклатури чи обмеження числових величин або 

типів (марок і т.п.) виробів, які застосовуються, допускається взяти в дужки ті 

значення, що не рекомендуються до застосування або мають обмежене 

застосування, вказуючи в примітці значення дужок.  

При наявності в документі невеликого за обсягом цифрового матеріалу 

його недоцільно оформляти таблицею, а давати текстом, розташовуючи 

цифрові дані у вигляді колонок. 

Приклад: 

Граничні відхилення розмірів профілів усіх номерів: 
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за висотою     2,5 %; 

за шириною    1,5 %; 

за товщиною    0,3 %. 

7.1.4 Формули 

При використанні формул необхідно дотримуватися певних техніко-

орфографічних правил. Найбільші, а також довгі і громіздкі формули, котрі 

мають у складі знаки суми, добутку, диференціювання, інтегрування, 

розміщують на окремих рядках. Це стосується також і всіх нумерованих 

формул. Для економії місця кілька коротких однотипних формул, 

відокремлених від тексту, можна подати в одному рядку, а не одну під одною. 

Невеликі та нескладні формули, що не мають самостійного значення, вписують 

всередині рядків тексту. 

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати 

безпосередньо під формулою в тій послідовності, у якій вони подані у формулі. 

Значення кожного символу і числового коефіцієнта записують із нового рядка. 

Перший рядок пояснення починають із слова «де» без двокрапки і абзацного 

відступу. 

Рівняння й формули треба відділяти від тексту вільними рядками. Вище й 

нижче кожної формули залишають не менше одного вільного рядка. Якщо 

рівняння не вміщається в один рядок, його переносять в інший після знаків 

рівності (=), плюс (+), мінус (–), множення (×) і ділення (/). 

Формули та рівняння (за винятком формул і рівнянь, наведених у 

додатках) слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу. Номер 

формули або рівняння зазначають на рівні формули або рівняння в дужках у 

крайньому правому положенні на рядку. 

Порядкові номери позначають арабськими цифрами в круглих дужках з 

правого боку сторінки без крапок від формули до її номера. Номер, який не 

вмішується у рядку з формулою, переносять у наступний нижче формули. 

Номер формули при її перенесенні ставлять на рівні останнього рядка. Якщо 

формула знаходиться у рамці, то номер такої формули записують зовні рамки з 
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правого боку навпроти основного рядка формули. Номер формули-дробу 

подають на рівні основної горизонтальної риски формули. 

Номер групи формул, які розміщені на окремих рядках і об’єднані 

фігурною дужкою (парантезом), ставиться справа від вістря парантеза, яке 

знаходиться в середині групи формул і звернене в бік номера. 

Необхідно знати і правила пунктуації у тексті з формулами. Загальне 

правило тут таке: формула входить до речення як його рівноправний елемент. 

Тому в кінці формул і в тексті перед ними розділові знаки ставлять відповідно 

до правил пунктуації. 

Двокрапку перед формулою ставлять лише у випадках, які передбачені 

правилами пунктуації:  

а) у тексті перед формулою є узагальнююче слово;  

б) цього вимагає побудова тексту, що передує формулі. 

Розділовими знаками між формулами, котрі йдуть одна за одною і не 

відокремлені текстом, можуть бути кома або крапка з комою безпосередньо за 

формулою до її номера. Розділові знаки між формулами при парантезі ставлять 

всередині парантеза. Після таких громіздких математичних виразів, як 

визначники і матриці, розділові знаки можна не ставити. 

 

 

7.1.5 Одиниці фізичних величин 

В тексті розрахунково-пояснювальної записки слід застосовувати 

стандартизовані одиниці фізичних величин і їх позначення. Поряд з одиницями 

СІ, при необхідності, у дужках вказують одиниці фізичних величин, інших 

систем, дозволених до застосування. Застосування в РПЗ різних систем 

позначення фізичних величин не допускається. 

Для опису значень величин слід застосовувати позначення одиниць 

літерами або спеціальними знаками (...°, ...', ... ). Встановлені два види літерних 

позначень: міжнародні (з використанням букв латинського і грецького 

алфавіту) і українські (з використанням букв українського алфавіту). 
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Літерні позначення одиниць повинні друкуватися прямим шрифтом. У 

позначеннях одиниць крапку як знак скорочення не ставлять. 

Позначення одиниць варто застосовувати після числових значень 

величини і поміщати в рядок з ними (без перенесення на наступний рядок), 

крім одиниць фізичних величин, що поміщаються в таблицях, які виконані 

машинописним способом. 

Між останньою цифрою числа і позначенням одиниць слід залишати 

нерозривний пробіл. 

 

Вірно: 
 

Невірно: 
 

80 % 80% 

 

При вказуванні значень величин із граничними відхиленнями слід 

поміщати числові значення з граничними відхиленнями в дужки, а позначення 

одиниці поміщати після дужок або проставляти позначення одиниць після 

числового значення величини і після її граничного значення. 

 

Вірно: 
 

Невірно: 

(100,0  

0,1) кг 

100,0  0,1 кг 

50 г  1 г 50  1 г 

Можна застосовувати позначення одиниць у заголовках граф і в 

найменуваннях рядків (боковиках) таблиць. 

Допускається застосовувати позначення одиниць у поясненнях позначень 

величин до формул. Розміщення позначень одиниць в одному рядку з 

формулами, що виражають залежності між величинами або між їх числовими 

значеннями, представленими в буквеній формі, не допускається. 

 

Вірно: Невірно: 

v = 3,6 s/t,  

де v – швидкість, 

км/год.; 

s – шлях, м; 

v = 3,6 s/t, 

км/год.,  

де s – шлях, 

м; 
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t – час, с. t – час, с. 
 

Літерні позначення одиниць, що входять у добутки, слід відокремлювати 

крапками на середній лінії, як знаками множення.  

 

Вірно: 
 

Невірно: 
 

А  t
2
; Н  м А  t

2
; Н  м 

 

У літерних позначеннях відношень одиниць в якості знака ділення 

повинна застосовуватися лише одна коса або горизонтальна риска. 

Допускається позначення одиниць у виді добутку позначень одиниць, зведених 

у степені (позитивні й негативні). 

 

Вірно: 
 

Невірно: 
 

W  m
-2

 K
-1 W / m

2
 /K 

 

При застосуванні косої риски позначення одиниць у чисельнику й 

знаменнику варто поміщати в рядок, добуток позначень одиниць у знаменнику 

слід взяти в дужки. 

Вірно: 
 

 

Невірно: 

W / (m  K)  W / m  K  

 

При використанні похідної одиниці, що складається з двох і більше 

одиниць, не допускається комбінувати літерні позначення й найменування 

одиниць, тобто для одних одиниць приводити позначення, а для інших – 

найменування. 

 

Вірно: 
 
 

Невірно: 

80  км/год 80  км/годину 

80 кілометрів за 

годину 

80 км за 

годину 
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7.1.6 Примітки 

Примітки наводять у тексті розрахунково-пояснювальної записки, якщо 

необхідні пояснення змісту тексту, таблиць або графічного матеріалу. Вони не 

повинні містити вимог. 

Примітки слід поміщати безпосередньо після текстового, графічного 

матеріалу або в таблиці, до яких відносяться ці примітки, і друкувати з великої 

букви з абзацу. Якщо примітка одна, то після слова «Примітка» ставлять тире і 

примітку друкують теж із великої букви. Одну примітку не нумерують. Кілька 

приміток нумерують послідовно арабськими цифрами. Примітку до таблиці 

поміщають наприкінці таблиці під лінією, що позначає закінчення таблиці. 

 

 

7.1.7 Перелік посилань 

Посилання на джерела слід вказувати порядковим номером,  виділеним 

квадратними дужками згідно з переліком посилань. Перелік посилань 

складається за вибором автора роботи в алфавітному порядку або в порядку їх 

згадування в тексті РПЗ. Перелік складають мовою тексту першоджерела, при 

цьому частину відомостей (наприклад, в частині кількісної характеристики) 

допускається записувати мовою основного тексту документу. 

Максимальна кількість бібліографічних джерел у переліку посилань не 

обмежується. Не рекомендується включати до переліку джерела, на які не було 

посилань у тексті пояснювальної записки. Крім того, не рекомендується 

включати енциклопедичні словники, газети і науково-популярні видання. 

Перелік посилань оформляють згідно з вимогами національного 

стандарту, ідентичному ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартів з інформації, 

бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний 

опис. Загальні вимоги та правила складання», введеного в дію в Україні з 

01.07.2007 р. 
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доходності водопостачальних підприємств України в умовах ринку [Текст]: 

автореф. дис…. канд. екон. наук: 08.10.01 / Комаров Костянтин Сергійович; 

Харк. держ. акад. міськ. госп-ва. – Х., 2004. – 18 с. 

АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА 
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А.с. 1007970 СССР, МКИ 3 В25 J 15/00. Устройство для захвата 

неориентированных деталей типа валов/ В.С. Ваулин, В.Г. Кемайкин(СССР). – 

№3360585/25–08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. №12. 

ПАТЕНТИ 

Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК 7 H 04 В1/38, Н04 J 13/00. 

Приемопередающее устройство/ Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель 

Воронеж. науч.-исслед. ин-т  связи. – №2000131736/09; заявл. 18.12.00 ; опубл. 

20.08.02, Бюл. №23 (II ч.). 

СТАТТІ ІЗ ЗБІРНИКІВ 

Один автор 

Петрович, Й.М. Методичні підходи щодо економічної оцінки 

інноваційної діяльності промислових підприємств [Текст] / Й.М. Петрович // 

Вісник нац. унів. «Львівська політехніка». – 2007. – № 582: Проблеми 

економіки та управління. – С. 62. 

Два автори 

Загірняк, М. Болонський процесс і вища технічна освіта [Текст] / М. 

Загірняк, В. Мосьпан // Вища школа. – 2007. – № 3. – С. 14. 

Три автори 

Джур, Е. А. Підвищення ефективності обладнання з ЧПУ ракетно-

космічних виробництв [Текст] / Е. А. Джур, О. М. Калабухов, В. М. Ларін // 

Вісник Дніпропетр. ун-ту. Сер. Ракетно-косм. техніка. – 2003. –Т. 3, вип. 2. – С. 

39-45. 

Чотири автори 

Реальны ли перспективы энергетического развития Украины? [Текст] / 

А.И. Амошина, В.В. Федоренко, Н.Г. Белопольский, Д.К. Турченко // Економіка 

та держава. – 2007. – № 10. – С. 4. 

П’ять авторів 

Анализ существующих способов снижения выбросов оксидов азота в 

дымовых газах топливопотребляющих агрегатов и выбор метода для 

промышленного внедрения [Текст] / В. Е. Бекетов, М. В. Борисенко, 
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Г. П. Евтухова и др. // Коммунальное хозяйство городов: науч.- техн. сб. – К.: 

Техніка, 2007. – Вып. 76. – С. 205 – 213. – (Серия «Технические науки и 

архитектура»). 

Складова частина документу, яку надруковано під загальним 

заголовком 

Климов, А. Сообщение о заседании постоянной комиссии 

международной ассамблеи столиц и крупных городов (22-23.08.2003 г.) [Текст] 

/ А. Климов // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 

2003. – Вып. 51. – С. 220 – 238. – Из содерж.: Выступление Л. Шутенко. – С. 

221 – 223; Выступление В. Семенова. – С. 233 – 236. 

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ 

Ресурси локального доступу 

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка Владимира 

Даля [Электронный ресурс] : подгот. по 2-му печ. изд. 1880-1882 гг. – 

Электрон. дан. – М. : ACT [и др.], 2008. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 

см + рук. пользователя (8 с.) – (Электронная книга). – Систем. требования : IBM 

PC с процессором 486 ; ОЗУ 8 Мб; операц. система Windows (Зх, 95, NT) ; CD-

ROM дисковод; мышь. – Загл. с экрана. 

Ресурси віддаленого доступу 

Опис сайту 

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр 

информ. технологий РГБ ; ред. Власенко Т. В. ; Web-мастер Козлова Н. В. – 

Электрон. дан. – М. : Рос. гос. б-ка, 1997 . – Режим доступа: http ://www.rsl.ru, 

свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.  

Опис документу з сайту 

Ковальчик Р. В. Снижение себестоимости чугуна за счет выбора методом 

Гаусса-Зейделя оптимального состава угольной шихты для производства кокса 

[Электронный ресурс] / Р. В. Ковальчик, А. А. Томаш, В. Б. Семакова // Вісник 

Приазовського державного технічного університету. – 2009. – №19. – С. 9 –12. – 

Режим доступу:  http ://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/VPDTU/2009_19/С/1.pdf. 



 

 

50 

 

7.1.8 Додатки 

 

Додатки оформляють як продовження РПЗ на наступних аркушах. Їх, як 

правило, виконують на аркушах формату А4. Допускається оформляти додатки 

на аркушах формату А3, А4×3, А4×4, А2 і A1. 

Додатками можуть бути, наприклад, специфікації, графічний матеріал, 

таблиці великого формату, розрахунки, описи апаратури і приладів, описи 

алгоритмів і тексти програм тощо.  

Додатки можуть бути обов’язковими та інформаційними. Інформаційні 

можуть бути рекомендаційного або довідкового характеру. 

Якщо додатки оформляють на наступних сторінках роботи, кожен такий 

додаток повинен починатися з нової сторінки.  

Додаток повинен мати заголовок, надрукований зверху маленькими 

літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині 

рядка над заголовком маленькими літерами з першої великої повинно бути 

надруковано слово «Додаток ___» і велика літера, що позначає додаток. 

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за 

винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д. 

Один додаток позначається як додаток А.  

Додатки повинні мати спільну з рештою роботи наскрізну нумерацію 

сторінок. 

 

Специфікації 

Форма та правила заповнення специфікацій виробів усіх галузей 

промисловості регламентуються ГОСТ 2.106-96. 

Специфікацію складають на окремих аркушах на кожен виріб за формами 

1 і 1а. 

До специфікації заносять складові частини виробу, а також 

конструкторські документи, які відносяться до цього виробу і його частин. 

Специфікації в загальному випадку складаються з розділів, які 
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розташовують в такій послідовності: 

 документація; 

 комплекси; 

 складальні одиниці; 

 деталі; 

 стандартні вироби; 

 інші вироби; 

 матеріали; 

 комплекти. 

Наявність тих чи інших розділів визначається складом виробу. Назву 

кожного виробу вказують у вигляді заголовка в графі «Найменування» та 

підкреслюють. 

До розділу «Документація» заносять документи, які складають основний 

комплект конструкторських документів виробу, крім його специфікації, 

відомості експлуатаційних документів і відомості документів для ремонту. 

До розділів «Комплекси», «Складальні одиниці» і «Деталі» заносять 

комплекси, складальні одиниці і деталі, які безпосередньо складають виріб. 

Запис вказаних виробів здійснюють в алфавітній послідовності поєднання 

початкових знаків (букв) індексів, організацій-розробників і далі в 

послідовності зростання цифр, які входять до позначень. 

До розділу «Стандартні вироби» записують вироби, які виготовляють 

згідно державних і галузевих стандартів, а також стандартів підприємств. 

У межах кожної категорії стандартів запис рекомендується здійснювати 

по групах виробів, об’єднаних за їх функціональним призначенням (наприклад, 

підшипники, кріпильні вироби, електротехнічні вироби і т.д.), в межах кожної 

групи – в алфавітному порядку найменувань виробів, в межах кожного 

найменування – в послідовності зростання позначень стандартів, а в межах 

кожного позначення стандартів – в порядку зростання основних параметрів чи 

розмірів виробу. 

До розділу «Інші вироби» записують вироби, які застосовуються не за 
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основними конструкторськими документами (за технічними вимогами), за 

винятком стандартних виробів. Запис виробів здійснюють за однорідними 

групами; в межах кожної групи – в алфавітному порядку найменувань виробів, 

а в межах кожного найменування – в послідовності зростання основних 

параметрів або розмірів виробу. 

До розділу «Матеріали» записують всі матеріали, які входять у виріб. 

Матеріали записують за видами в такій послідовності: 

 метали чорні; 

 метали магнітоелектричні й феромагнітні; 

 метали кольорові, благородні й рідкі; 

 кабелі, дроти і шнури; 

 пластмаси і пресовані матеріали; 

 паперові й текстильні матеріали; 

 мінеральні, керамічні й скляні матеріали; 

 лаки, фарби та нафтопродукти; 

 інші матеріали. 

У межах кожного виду матеріали записують в алфавітній послідовності 

найменувань, а в межах кожного найменування – за зростанням розмірів або 

інших технічних параметрів. 

До розділу «Матеріали» не записують матеріали, необхідну кількість яких 

не може встановити конструктор за розмірами елементів виробу і тому 

встановлює технолог. До таких матеріалів відносяться, наприклад, лаки, фарби, 

клеї, припої, електроди тощо. Вказівки про застосування таких матеріалів 

наводять в технічних вимогах на полі креслення. 

До розділу «Комплекти» заносять відомість експлуатаційних документів, 

відомість документів для ремонту і комплекти, які входять до складу виробу, а 

також упаковку, і записують їх в такій послідовності: 

 відомість експлуатаційних документів; 

 відомість документів для ремонту; 

 комплект монтажних частин; 
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 комплект змінних частин; 

 комплект запасних частин; 

 комплект інструментів і приладдя; 

 комплект засобів для вкладання; 

 інші комплекти; 

 упаковка. 

Графи специфікації заповнюють таким чином. 

1. В графі «Формат» вказують формати документів, позначення яких 

записані в графі «Позначення». Якщо документ виконаний на кількох аркушах 

різних форматів, то в графі проставляють «зірочку» (*), а в графі «Примітки» 

перелічують усі формати в порядку їх збільшення. Для документів, записаних в 

розділах «Стандартні вироби», «Інші вироби» і «Матеріали» графу не 

заповнюють. Для документів, виданих друкарським чи іншим подібним 

способом на форматах, передбачених державними стандартами, в графі 

ставлять прочерк. 

2. В графі «Зона» вказують позначення зони, в якій знаходиться номер 

позиції складової частини виробу, яку записують (при умові розбиття поля 

креслення на зони).  

3. В графі «Поз.» вказують порядкові номери складових частин, які 

входять до виробу. У розділі «Документація» і «Комплекти» графу не 

заповнюють. 

4. В графі «Позначення» вказують: у розділі «Документація» – 

позначення документів, які записують; у розділах «Комплекси», «Складальні 

одиниці», «Деталі» і «Комплекти» – позначення основних конструкторських 

документів, які не записані в ці розділи. Для деталей, на які не випущені 

креслення – позначення, що їм присвоєні. В розділах «Стандартні вироби», 

«Інші вироби» і «Матеріали» графу не заповнюють. Якщо для виготовлення 

стандартних виробів випущена конструкторська документація, в графі 

«Позначення» вказують позначення випущеного основного конструкторського 

документу. 
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5. В графі «Найменування» вказують: у розділі «Документація» для 

документів, що входять до основного комплекту документів виробів і 

складених на даний виріб, – лише найменування документів, наприклад: 

«Складальне креслення», «Технічні вимоги» тощо; в розділах специфікації 

«Комплекси», «Складальні одиниці», «Деталі», «Комплекти» – назви виробів у 

відповідності з основним надписом на основних конструкторських документах 

цих виробів, а для деталей, на які не випущені креслення, вказують 

найменування і матеріал, а також розміри, необхідні для виготовлення; в 

розділі «Стандартні вироби» – найменування та позначення виробів згідно 

стандартів на ці вироби; в розділі «Інші вироби» – найменування та умовне 

позначення виробів у відповідності з документами на їх постачання з 

вказуванням позначень цих документів; у розділі «Матеріали» – позначення 

матеріалів, встановлені в стандартах чи технічних умовах на ці матеріали. 

Для запису виробів і матеріалів, які відрізняють розмірами та іншими 

даними і застосовуються за одним і тим самим документом, допускається 

загальну частину найменування цих виробів чи матеріалів з позначенням 

вказаного документа записувати на кожному аркуші специфікації один раз у 

вигляді загального найменування (заголовка). Під загальним найменуванням 

для кожного із вказаних виробів і матеріалів записують лише їх параметри і 

розміри. 

6. В графі «Кількість» вказують: для складових частин виробів, які 

записують до специфікацій, їх кількість на один виріб; в розділі «Матеріали» – 

загальну кількість матеріалів на один виріб з вказуванням одиниць виміру. В 

розділі «Документація» графу не заповнюють. 

7. В графі «Примітка» вказують додаткові відомості для планування і 

організації виробництва, а також інші відомості, які відносяться до записаних 

до специфікації виробів, матеріалів і документів. 

Для документів, випущених на двох і більше аркушах різних форматів, 

вказують позначення форматів, перед перерахуванням яких проставляють 

зірочку, наприклад: *) А1, А2. 
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Після кожного розділу специфікації необхідно залишати кілька вільних 

рядків для додаткових записів. 

Допускається суміщення специфікації зі складальним кресленням при 

умові їх розміщення на аркуші формату А4. 

 

7.2 Графічна частина 

7.2.1 Загальні положення 

 

Усі креслення графічної частини роботи слід виконувати на стандартних 

аркушах креслярського паперу формату А1 олівцем, тушшю або з 

використанням засобів машинної графіки з обов’язковим дотриманням вимог 

ЄСКД та вимог вищої школи. 

 

7.2.2 Складальні креслення засобів технологічного оснащення 

Складальне креслення повинно бути виконане в усіх необхідних 

проекціях та зі всіма розрізами і перерізами, які показують конфігурацію 

спряжених поверхонь, деталей та принцип роботи пристрою. 

В доповнення до складального креслення пристрою рекомендується 

розробка його кінематичної, гідравлічної або електричної схем. Вони можуть 

бути наведені і в розрахунково-пояснювальній записці. 

На складальному кресленні повинні бути проставлені: габаритні розміри, 

розміри частин, які виступають за габарити, приєднувальні розміри, розміри та 

посадки у відповідальних спряженнях, розміри і параметри, розраховані 

автором у розрахунково-пояснювальній записці та інші вказівки щодо 

виготовлення, регулювання, експлуатації та обслуговування даного пристрою. 

Допускається на складальних кресленнях засобів технологічного оснащення в 

правому верхньому куті розмістити операційний ескіз. 

На складальному кресленні пристрою повинні бути зображені суцільною 

тонкою лінією контури деталі в закріпленому положенні та суцільною товстою 

лінією подвійної товщини або лінією червоного кольору поверхні деталі, які 
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обробляються на даній операції. Назва пристрою повинна містити інформацію 

про його призначення. Наприклад, «Пристрій для контролю співвісності 

отворів 50Н7 і 40Н8 в корпусі 240-1061». 

 

 

7.2.3 Технологічні ескізи і наладки 

Креслення технологічних ескізів і наладок виконують після розробки 

технологічного процесу механічної обробки заданої деталі. Як правило, на них 

зображують ескізи не всіх операцій розробленого технологічного процесу, а 

лише типових, найбільш характерних для даного техпроцесу, пов’язаних з 

суттєвою зміною форми заготовки або таких, які найбільш цікаві з навчально-

технічної точки зору.  

Кількість та перелік операцій, на які виконують наладки, встановлює 

автор роботи за погодженням з керівником. 

На полі креслень повинні бути зображені ескізи деталей, які отримані 

після даної операції механічної обробки, в необхідній кількості проекцій, а при 

необхідності із розрізами та перерізами. 

На кресленнях технологічних ескізів і наладок повинні бути зображені:  

 елементи пристроїв, які забезпечують встановлення заготовки в 

необхідному положенні і її закріплення;  

 інструмент у кінцевому положенні обробки; 

 циклограма руху інструменту; 

 пристрої для встановлення різального інструменту на розміри, які 

витримуються та обмеження їх ходу з вказуванням налагоджувальних розмірів; 

 розміри з допусками, які одержують на даній операції; 

 основний налагоджувальний розмір; 

 вимоги точності форми і розташування поверхонь деталі, що 

обробляється; 

 шорсткість оброблюваних поверхонь; 

 напрямки основних рухів і подач. 
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Жирними контурними лініями або лініями червоного кольору 

зображають поверхні, які оброблені на даній операції. 

Для операцій, які виконують на багатоопераційних верстатах, зображають 

схеми послідовності позицій або їх компонувальні схеми. На ескізі вказують 

номери і назви операцій, переходів або позицій, назву та тип верстату. 

В правому нижньому куті поля всіх креслень повинен бути розміщений 

основний надпис згідно з ГОСТ 2.104-2006, форма 1. Вимоги до заповнення 

основних надписів наведено в додатку Г. 

Вимоги до оформлення технологічних ескізів та наладок в основному 

аналогічні до тих, що ставляться до креслень та схем. Крім того, в правому 

нижньому куті аркуша, над основним надписом, повинна бути виконана кутова 

табличка згідно з додатком Д, в якій слід навести назву і модель верстату, 

режими різання і норми часу для даної операції. 

 

 

7.2.4 Графіки залежностей, таблиці, діаграми, схеми 

Цей матеріал наводять для ілюстрації результатів роботи, а також для 

відображення її основних техніко-економічних показників. Оформлення цієї 

частини треба виконувати з урахуванням того, що на одному аркуші формату 

А1 слід розміщувати стільки графіків, таблиць чи схем, щоб раціонально 

використовувався простір аркуша і щоб вони добре читались з відстані 6 – 8 м. 

Цього ж принципу слід дотримуватися при виборі товщини ліній і розмірів 

надписів.  

На кожному аркуші графіків, діаграм, таблиць, схем повинні бути рамка і 

основний напис.  

 

 

7.2.6 Технічні вимоги на кресленні 

Технічні вимоги слід розміщувати на полі креслення над основним 

надписом абзацами, розмір яких не перевищує ширини основного надпису. 
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Якщо всі технічні вимоги не вміщаються над основним надписом, то над ним 

розміщують щонайменше одну вимогу, а решту – на вільному полі аркуша. 

Технічні вимоги на кресленні подають групами, групуючи разом 

однорідні і близькі за характером. 

Послідовність подання технічних вимог така: 

а) вимоги, що ставляться до матеріалу заготовки і матеріалів замінників; 

б) розміри, граничні відхилення розмірів, форми і взаємного 

розташування поверхонь; 

в) вимоги до якості поверхонь, їх покриття; 

г) зазори, розміщення окремих елементів конструкції; 

д) вимоги, що висуваються до регулювання та налагодження виробу; 

е) інші вимоги, наприклад, безшумність, вібростійкість тощо; 

ж) умови і методи випробувань; 

з) вказівки щодо маркування і клеймування; 

и) правила транспортування і зберігання. 

Приклад подання технічних вимог на кресленні деталі наведено в 

додатку Ж. 
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Додаток Г 

 

ВИМОГИ ДО ЗАПОВНЕННЯ ОСНОВНИХ НАДПИСІВ 

МАШИНОБУДІВНИХ КРЕСЛЕНЬ І ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ 

Усі креслення, а також текстові документи (за винятком титульної 

сторінки і бланка завдання) повинні мати основні написи, розташовані в 

правому нижньому куті аркуша. Форми, розміри і порядок заповнення 

основних написів і додаткових граф до них регламентуються ГОСТ 2.104-2006. 

Структура позначення креслення включає в себе дві великих літери «ДР», 

шифр залікової книжки студента і чотиризначний номер креслення, розділені 

крапками (рис. Г.1). Позначення креслення проставляють в графі 1 основного 

напису (рис. Г.2). 

 

                     
Рисунок Г.1 – Структура позначення креслення 

 

В перших двох позиціях номера креслення проставляють порядковий 

номер складального креслення, наприклад: ДР 93-023.05.00, в наступних – 

порядковий номер складальних одиниць та деталей на складальному кресленні. 

В графі 2 (рис. Г.2) проставляють назву аркуша, наприклад «Пристрій для 

фрезерування корпуса 123.01.08 в розмір 272±2». 

Позначення текстових документів (графа 3, рис. Г.3) має структуру, 

аналогічну структурі позначення креслення, з тією лише різницею, що позицію 

«Номер креслення» заповнюють нулями, наприклад: ДР 93-023.00.00. 

В графі 4 (рис. Г.3) проставляють назву розділу дипломної роботи, 

наприклад, «Загально-технічна частина», «Технологічна частина». 

В графі 5 проставляють назву навчального закладу, кафедри і шифр 
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групи, наприклад, ТНТУ, кафедра КМ, група МК-41. 

В основному написі першого аркуша розділу пояснювальної записки в 

графі «аркуш» проставляють порядковий номер аркуша у РПЗ, в графі 

«аркушів» – загальну кількість аркушів, які входять до розділу. 

 

Рисунок Г.2 – Основний напис машинобудівних креслень 

 

Рисунок Г.3 – Основний напис текстових документів (перший аркуш) 

 

Рисунок Г.4 – Основний напис текстових документів (наступні аркуші) 


